
Afdrachtvermindering  
0nderwijs op orde



Vanaf 1 januari 2014 vervalt de afdrachtvermindering onderwijs.  
De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de  
afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast. 
Hebt u klanten die de afgelopen jaren in hun aangifte  
loonheffingen aanspraak hebben gemaakt op deze afdracht-
vermindering? Controleer dan nu met uw klanten of deze in alle 
gevallen terecht was. Zo niet, dan moet u de aangifte corrigeren.

Afdrachtvermindering onderwijs 
regelmatig onterecht toegepast
Uit onderzoeken blijkt dat werkgevers de afdrachtvermindering 
onderwijs regelmatig toepassen terwijl niet aan alle voorwaarden is 
voldaan. Opleidingen voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden, 
de medewerker heeft niet de gehele opleiding gevolgd, of bepaalde 
gegevens zijn niet goed in de administratie opgenomen. 

Als wij bij een controle vaststellen dat uw klant de afdrachtvermin-
dering onterecht heeft toegepast, dan kan hij naast een naheffing 
ook een verzuim- of vergrijpboete krijgen. Dat kunt u - als fiscaal 
dienstverlener - helpen voorkomen door de aangiften en de 
administratie goed te controleren en zo nodig de aangifte  
loonheffingen te corrigeren. Hebt u vragen over de juistheid van  
de aangifte, vraag ons dan om vooroverleg.

Aangifte loonheffingen en 
administratie controleren
Een werkgever moet bijhouden hoeveel afdrachtvermindering hij 
voor elke werknemer per aangiftetijdvak heeft toegepast. Deze 
gegevens moet hij bewaren bij de loonadministratie, zodat wij dat 
achteraf ook kunnen controleren. Daarnaast moet hij kopieën van 
bijvoorbeeld de opleidingsovereenkomst bewaren bij zijn 
loonadministratie. 

Wilt u uw klanten helpen bij het controleren van de aangifte 
loonheffingen? Let dan vooral op het volgende: 
• Is de afdrachtvermindering toegepast voor de juiste categorieën 

werknemers en leerlingen en is voor elke werknemer voldaan  
aan de voorwaarden voor de afdrachtvermindering? Denk  
daarbij bijvoorbeeld aan de administratieve verplichtingen van  
de werkgever, zoals het bij de administratie bewaren van:

 a. een ondertekende leer-werkovereenkomst 
 b. een onderwijsarbeidsovereenkomst
 c.  een verklaring van UWV WERKbedrijf of het Centrum voor  

Werk en Inkomen (CWI) waarin staat dat de werknemer vóór 
zijn scholing tot startkwalificatieniveau werkloos was

• Klopt de hoogte van de afdrachtvermindering? Controleer 
daarvoor de start- en einddatum van de opleiding, de duur van  
de afdrachtvermindering en het loon op basis waarvan de 
afdrachtvermindering is berekend. 

•  Is voldaan aan de onderwijs- en kwaliteitsvereisten?  

De volgende punten zijn van belang:
 a.  Is de gevolgde opleiding een volledige en erkende crebo- (BBL) 

of croho- (hbo) opleiding?
 b.  Is er sprake van de intentie een volledige BBL of hbo duaal 

opleiding te volgen en niet slechts een deelkwalificatie of 
deelopleiding?

 c.  Is de opleiding ook daadwerkelijk volledig gevolgd? Vergelijk 
daarbij met name de afspraken met de onderwijsinstelling en 
de vastleggingen daarvan in de administratie.

Meer algemene informatie over de afdrachtvermindering onderwijs 
2013 vindt u op onze website. Aanvullende informatie over de 
voorwaarden voor de afdrachtvermindering onderwijs en de 
berekening ervan, vindt u in het ‘Handboek Loonheffingen’ van het 
betreffende jaar (onder het hoofdstuk ‘Afdrachtverminderingen’).  
U kunt de handboeken downloaden:
> Handboek Loonheffingen 2008 downloaden
> Handboek Loonheffingen 2009 downloaden
> Handboek Loonheffingen 2010 downloaden
> Handboek Loonheffingen 2011 downloaden
> Handboek Loonheffingen 2012 downloaden
> Handboek Loonheffingen 2013 downloaden

Vooroverleg afdrachtvermindering onderwijs
Twijfelt u over de juistheid van de afdrachtvermindering onderwijs 
in de aangifte loonheffingen van 1 of meer van uw klanten? Dan 
kunt u vooroverleg aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar 
afdrachtvermindering.onderwijs@belastingdienst.nl met het 
onderwerp ‘Verzoek vooroverleg afdrachtvermindering onderwijs’.  
Wij nemen dan contact met u op.

Neem in uw e-mail in ieder geval de volgende gegevens op:
• uw beconnummer
•  de naam en het fiscaal nummer of burgerservicenummer van 

de belastingplichtige waarover u met ons wilt overleggen
•  op hoofdlijnen de aard van de vragen waarop u een 

antwoord van ons wilt hebben
•  het e-mailadres en telefoonnummer waarop we u kunnen 

bereiken

Veranderingen per 1 januari 2014
De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 
2014 afgeschaft. Vanaf dat moment geldt een nieuwe regeling: de 
Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling zal vallen onder het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt 
uitgevoerd door Agentschap NL. 

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de 
kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deel-
nemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de 
loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch 
ontwerper in opleiding (toio).

Wilt u weten wat er precies verandert vanaf 1 januari 2014? Lees dan 
meer over de Subsidieregeling Praktijkleren en de voorwaarden om 
hiervoor in aanmerking te komen.tz
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